
 
 

 
 

 
 

 
    
    
                                                               v Bratislave, dňa 08.06.2022 
Vaše č. 1294/2022 C-.V/2k. 
 
Vec: oponentský posudok 
                                                                       Váž. pán 
       prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc, IFAANS..   
                                                                        dekan Lekárskej fakulty UK 
                                                       Bratislava                                             
 
 

OPONENTSKÝ POSUDOK 
 
      

     na základe Vášho menovania listom zo dňa 27.05.2022  v zmysle paragrafu 2,ods.8, vyhlášky č. 

246-2019 Z.z. MŠVVaŠ SR o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor predkladám oponentský posudok na habilitačnú prácu  

MUDr. Pavla Janegu PhD:  „Histopatologický obraz na neurovaskulárne zmeny pri 

experimentálnej neurodegenerácii „  

 

     Predložená habilitačná práca má rozsah 138 strán vrátane príloh. Členená je do 17 hlavných 

kapitol a obsahuje 33 obrázkov a plne spĺňa požiadavky na formálnu úpravu habilitačnej práce. 

   

  Aktuálnosť zvolenej témy:  

      

     V súvislosti so starnutím populácie, environmentálnou záťažou, sociálnymi a psychickými 

tlakmi a vyšším výskytom iných civilizačných chorôb stúpa v populácii počet pacientov s 

degeneratívnymi zmenami centrálneho nervového systému a s včasne sa objavujúcou demenciou 

ktorá pacientov stigmatizuje a obmedzuje ich v bežnom živote. Stávajú sa čoraz významnejšou 

skupinou odkázanou na zdravotný ale aj sociálny systém spoločnosti. Ich choroba predstavuje 

významnú výzvu pre nich samotných ako aj pre členov ich rodiny. Základný a aplikovaný výskum 

problematiky neurodegenerácie je preto veľmi dôležitý. Nenahraditeľnú úlohu zohrávajú rôzne 

experimentálne zvieracie modely neurodegenerácie, ktoré aj keď nie sú vždy priamo aplikovateľné 

na pacienta, umožňujú lepšie štúdium jednotlivých vzťahov chorobného procesu. Nové poznatky o 

patologických zmenách, ich molekulárno-funkčnom základe a korelácii s funkčnými prejavmi  
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otvára nové možnosti pre skorú diagnostiku a prevenciu neurodegeneratívnych chorôb a pomáha 

identifikovať nové potenciálne terapeutické ciele pre liečbu..  

      Výber témy je  aktuálny s perspektívnym uplatnením výstupu  do  praxe. 

 

Spracovanie témy 

     

     Predkladaná habilitačná práca je súhrnom výsledkov publikovaných vedeckých experimentov 

realizovaných na pôde Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v 

spolupráci s Centrom experimentálnej medicíny, Ústavom experimentálnej farmakológie 

Slovenskej akadémie vied. Počas viac ako desaťročnej spolupráce  sa  autor venoval viacerým 

aspektom neurodegeneratívnych zmien hippokampu, od fyziologického starnutia, cez akútne 

ischemické poškodenie a experimentálnu neurodegeneráciu na podklade intoxikácie trimetyltínom 

až po vplyv civilizačných chorôb na štrukturálne zmeny centrálneho nervového systému. V práci sa 

prelína záujem o nové možnosti farmakologického ovplyvnenia degeneratívnych procesov v mozgu 

pomocou nových antioxidantov syntetizovaných na Ústave experimentálnej farmakológii, ako aj 

záujem o pochopenie súvislostí medzi štrukturálnymi a funkčnými zmenami vychádzajúcich z 

poškodenia nervového systému a cievnych zmien pozorovaných pri týchto procesoch, vrátane 

súčasného komplexného pohľadu na neurovaskulárnu jednotku. Práve zmeny na úrovni cievneho 

zásobenia mozgu sa v súčasnosti stávajú čoraz zaujímavejšou oblasťou výskumu a otvárajú nové 

cesty a ciele pre čo najlepšie pochopenie histopatológie a patofyziológie chorobných zmien 

centrálneho nervového systému, ako aj nové možnosti ich prevencie a liečby. Súčasné poznatky 

podporujú predstavu navzájom sa prekrývajúcich neurodegeneratívnych a vaskulárnych demencií, 

kde prekryv často nie je náhodný..  

     Autor vo svojej habilitačnej práci cituje  228 zdrojov a to predovšetkým v renomovaných 

zahraničných odborných časopisov uverejňujúcich výsledky uskutočnených štúdií s ktorými svoje 

zistenia v diskusii porovnáva.  

 

Prínos práce:  

       

     Prínosom predloženej habilitačnej práce je nielen aktuálne zvolená téma , ale aj  metodický 

postup a v konečnom dôsledku celková kvalita predloženej habilitačnej práce. Svojimi zisteniami 

podporil doterajšie  poznatky o diskutovanej téme. Správne konštatoval že choroby primárne alebo 

sekundárne asociované s neurodegeneratívnymi zmenami sú a budú čoraz závažnejším 

spoločenským a zdravotným problémom. Predstavujú veľmi širokú skupinu chorôb, ktoré môžu 

mať napriek podobným prejavom, iný patologický základ a naopak napriek rovnakej etiológii sa 

klinické prejavy môžu kvantitatívne a kvalitatívne odlišovať. Je evidentné, že tkanivo mozgu je 
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komplikovaná štruktúra, ktorej jednotlivé zložky úzko kooperujú a navzájom sa ovplyvňujú. Nie je 

možné ich hodnotiť samostatne a podobne aj terapeutické ciele je potrebné vyberať s ohľadom na 

ostatné štruktúry. Výsledky výskumu autor vníma  ako komplexný problém degeneratívnych zmien 

mozgu.. Jeho prístup môže priniesť nové pohľady, diagnostické a terapeutické ciele.  

 

     Záverečné hodnotenie oponenta:  

 

    Na základe zhodnotenia predloženej habilitačnej práce konštatujem, že MUDr. Pavol Janega 

PhD spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu . 

   

    Odporúčam preto, aby po obhajobe bol MUDr. Pavlovi Janegovi PhD 

vedeckou radou fakulty udelený vedecko-pedagogický titul docent 

odbore habilitačného a inauguračného konania patologická anatómia 

a súdne lekárstvo 

 
  

                                                               Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 

                                                                 

 


